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České Budějovice 5.2.2013 
 

Návrh spolupráce na projektech Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 

Dobrý den, rádi bychom Vám představili činnost našeho sdružení. Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje – RADAMBUK je občanským sdružením zastřešujícím organizace, spolky a 
sdružení působící v oblasti volnočasových aktivit s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. 
Jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE a v současné době zastupujeme 28 neziskových 
organizací s více než 9000 registrovanými členy. Našim posláním je rozvíjet a podporovat 
zájmovou činnost dětí a mládeže v oblasti mimoškolních aktivit především v oblastech kulturních, 
sportovních, uměleckých a dalších, což považujeme za důležité nejen k rozvíjení zdravého ducha 
dospívající generace, ale v současné době prioritně jako prevenci před možným inklinováním dětí 
a mládeže ke kriminalitě a experimentování s drogami. Našimi hlavními partnery ve spolupráci 
jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeský kraj, Statutární město České 
Budějovice, společnost E.ON Česká Republika, s.r.o a Lesy České republiky. 

Podrobné informace o nás a naší činnosti naleznete na našich webových stránkách 
www.radambuk.cz. Dále jsme provozovateli stránek www.jihocesketabory.cz a v současné době 
plánujeme spuštění stránek Informačního centra pro mládež v Českých Budějovicích. 

Mezi naše hlavní projekty s několikaletou tradicí patří Bambiriáda - přehlídka činnosti organizací a 
sdružení pracujících s dětmi a mládeží, www.bambiriada.cz , Malá energenická akademie ve 
spolupráci se společností E.ON Česká republika, s.r.o, www.energeticka-akademie.cz , Jihočeská 
vzájemná výměna zkušeností - JVVZ – projekt výměny zkušeností pracovníků s dětmi a mládeží, 
projekty Lokalizace tábořišť - zmapování tábořišť a táborových základen za účelem zajištění 
bezpečí osob v případě obecného ohrožení, www.jihocesketabory.cz  a celorepublikový projekt 72 
hodin - 3 dny dobrovolnických aktivit pomoci lidem, přírodě nebo našemu okolí,  www.72hod.cz. 
Naší další aktivitou je projekt „Podpora oddílové činnosti – půjčovna materiálu a technického 
zařízení“. V březnu letošního roku zahajujeme jako zřizovatel provoz Informačního centra pro 
mládež v Českých Budějovicích (dále jen ICM Č.B.). 

Rádi bychom Vás touto cestou oslovili jako našeho případného budoucího partnera 
některého z výše uvedených projektů. Jako nezisková organizace vítáme jakýkoliv finanční 
nebo materiální příspěvek soukromých subjektů k zajištění dobré úrovně a odpovídající 
kvality našich akcí. 

V současné době hledáme partnery prioritně pro projekty Bambiriáda 2013 a na zahájení provozu 
ICM Č.B. Nabízíme prezentaci Vaší firmy na našich webových stránkách a stránkách projektů, 
dále např. formou reklamních bannerů na Vámi podporovaných akcích a informace o spolupráci 
v tiskových zprávách. Samozřejmostí je účelné a průhledné využití prostředků, které jsme schopni 
kdykoliv předložit. 
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Stručné představení projektů 

 

Bambiriáda 2013 bude již 15. ročníkem akce pořádané Českou radou dětí a mládeže- 
www.crdm.cz, která se koná ve všech krajích České republiky. Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje je tradičním pořadatelem této akce v Jihočeském kraji. Letošní 15. ročník se bude konat v 
termínu 24. -26. května 2013 v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích a ponese se 
v duchu motta „Dětství v proměnách času“. 

Bambiriáda je prezentací činností občanských sdružení, středisek volného času a dalších 
organizací pracujících ve volném čase s dětmi a mládeží, která probíhá formou přehlídky pod 
širým nebem, kde mají jednotlivá sdružení své stánky a centrálním bodem je vždy pódium. 
Hlavním smyslem akce je snaha o to, aby se pozornost veřejnosti alespoň na pár dní zaměřila na 
činnost organizací a spolků, které se systematicky po celý rok zabývají mimoškolní výchovou 
nejmladší generace. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat 
pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. 

V roce 2012 se veřejnosti představilo 14 členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského 
kraje a 8 dalších subjektů. Během tří dnů prošlo branami areálu bezmála 7 000 návštěvníků. Na 
pořádání akce se podílelo 40 organizátorů - Žlutých triček a téměř 200 pořadatelů soutěžních 
disciplín. Diváci mohli na pódiu shlédnout na 60 vystoupení, během nichž se účastníkům akce 
představilo 653 účinkujících z 26 sdružení či souborů z Jihočeského kraje. 
 
Akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje a primátora Statutárního města České 
Budějovice, generálním partnerem byla společnost E.ON Česká republika a mediálním partnerem 
Hitrádio Faktor. Akci v regionu podporovali Krajské vojenské velitelství České Budějovice, Městská 
policie České Budějovice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní podnik města 
České Budějovice a Mercury centrum. 
 
Více informacích na stránkách projektu  www.bambiriáda.cz. 
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Otevřením Informačního centra pro mládež v Českých Budějovicích na adrese Husova 
622/45 se chceme zařadit mezi již fungující informační centra v České republice.  

V Jihočeském kraji fungují ICM v těchto městech: v Českém Krumlově, 
Prachaticích a Táboře. 

Informační centra pro mládež (ICM) jsou centra, která poskytují dětem, 
mládeži, ale i dalším zájemcům bezplatně informace a související doplňkové 

služby například z oblasti vzdělávání, práce v ČR a v zahraničí, volného času a dalších 
oblastí. Většina informačních služeb je doprovázena také službami poradenskými. 

ICM Č.B. plánuje členství v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR, 
www.icmcr.cz. 

 

Pokud Vás některý z uvedených projektů zaujal a měli by jste zájem s námi spolupracovat, 
ať už jednorázově nebo dlouhodobou podporou, dovolujeme si Vás požádat o kontaktování 
naší kanceláře na adrese Husova 622/45, 370 05 České Budějovice, na e-mailu 
info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky 775 644 101 – P. Novák – 
předseda Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. 

V případě, že nemáte zájem, děkujeme Vám za čas strávený čtením této žádosti. 

 

S přáním pěkného dne 

        Petr Novák 
předseda 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
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